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ŠKRTY VE STÁTNÍM ROZPOČTU 

Martin Zeman 

Shrnutí 
Povolební změna vlády přináší i rozdílný přístup k veřejným financím. Dochází ke změně návrhu 

státního rozpočtu. Nový návrh se opírá o makroekonomickou predikci připravenou 

ministerstvem financí v lednu 2022. Současný koncept počítá s vyššími příjmy a s nižšími výdaji 

oproti návrhu vlády Andreje Babiše. Schodek se tak snižuje z 376,6 na 280 mld. Kč. Text přináší 

analýzu rozdílů mezi rozpočty předloženými na rok 2022 oběma kabinety. 

Rozdílný přístup minulé a současné vlády 

Hlavní body 
• Česká republika i přes razantní navýšení výdajů oproti příjmům státního rozpočtu v posledních 

dvou letech patří mezi jednu z nejméně zadlužených zemí Evropské unie. 

• Vyšší příjmy rozpočtu má zajistit odeznívání pandemie a s ním související uzdravování 

ekonomiky. Současně má dojít ke snížení výdajů ministerstva zdravotnictví o 24,4 %. 
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Vláda Andreje Babiše 20. října 2021 podruhé schválila návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2022. 

Rozpočet, který předložila ministryně Alena Schillerová počítal s příjmy 1551,1 mld. Kč a s výdaji 

1927,7 mld. Kč. Aproximovaný rozdíl mezi těmito příjmy a výdaji vytvořil schodek 376,6 mld. Kč. 

Takto schválený rozpočet šel do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 

Následně byl 28. listopadu 2021 jmenován předsedou vlády Petr Fiala. O dva týdny později došlo 

k jmenování vlády České republiky. Kabinet Petra Fialy již těsně po volbách deklaroval, že předložený 

návrh zákona o státním rozpočtu bude revidovat: „Dal bych každému ministrovi za úkol, aby ve svém 

resortu našel provozní úspory ve výši šesti procent. Kdybychom tyto úspory měli, tak jsme schopni 

ten deficit rozpočtu skoro o 100 miliard snížit.”(ČTK, 2021) 

Ministr financí Zbyněk Stanjura 9. února 2022 předložil novému kabinetu rozpočet a vůbec poprvé jej 

představil veřejnosti. Předložený návrh se opírá o novou lednovou Makroekonomickou predikci ČR 

Ministerstva financí, v důsledku čehož došlo k navýšení příjmů státního rozpočtu na 1613,2 mld. Kč. 

Na výdajové straně nová vláda prezentovala výdaje státního rozpočtu ve výši 1893,2 mld. Kč.  

Výchozí stav 

Česká republika má při komparaci velikosti relativního zadlužení zemí Evropské unie jednu z nejméně 

zadlužených ekonomik. Již od vzniku Československa můžeme po celou dobu pozorovat jakýsi 

„rašínovský konzervatismus”, který se dostal do pomyslné DNA země a byl relevantní i v období 

komunismu. Tento fiskální konzervatismus je zřejmý i po většinu období mandátu vlády Andreje 

Babiše, kdy docházelo ke každoročnímu snižování relativní výše zadlužení, a to až do nástupu covidové 

krize. Je zřejmé, že dynamika zadlužování se po roce 2013 snížila a v kombinaci s ostatními exogenními 

faktory se zdraví veřejných financí postupně zlepšovalo. K těmto pozitivním výsledkům fiskální pozice 

přispívalo slušné tempo hospodářského růstu a dobrý stav světové a domácí ekonomiky, který zvyšoval 

poptávku po českých výrobcích a měl výrazný vliv na průmyslově a pro-exportně orientovanou českou 

ekonomiku. Za často nedoceněný faktor je možné považovat dlouhodobě nízkou míru 

nezaměstnanosti v České republice, která na veřejné rozpočty působila pozitivně jednak v důsledku 

zvyšování příjmů veřejných rozpočtů (vyšší výběr daně z příjmů, ale v důsledků vyšší spotřeby i zvýšený 

výběr DPH a daní ze spotřeby) a současně zřejmé blahodárné účinky nízké nezaměstnanosti 

i na výdajové stránce veřejných rozpočtů (nejen ve vyplácení nižších dávek v nezaměstnanosti a ostatní 

sociální podpory, ale i v případě výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti).  

V Grafu 1 jsou zobrazena kromě salda vládních institucí: cyklicky očištěné saldo, strukturální saldo 

a primární saldo. Účelem úpravy rozpočtových sald je odhadnout pozici veřejných financí 

a aproximovat předpokládaný dlouhodobý trend fiskální pozice. 
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Graf 1: Vývoj zadlužení České republiky 

 

Zdroj: MFČR, 2022. 

Jak je z grafu patrné, trend vývoje stavu veřejných financí byl přerušen bezprecedentním exogenním 

šokem, když byl koncem roku 2019 v čínském městě Wu-Chan zaznamenán nový typ koronaviru SARS-

CoV-2. První případ onemocnění covid-19 byl v České republice potvrzen 1. března 2020 a 11. března 

označila Světová zdravotnická organizace situaci za pandemickou, tedy epidemii s celosvětovým 

rozšířením. Ve stejný den byla vládou ČR přerušena výuka na všech základních, středních a vysokých 

školách. Následně 14. března 2020 byla zpřísněna preventivní epidemiologická opatření a došlo 

k uzavření obchodů a služeb. Objem restriktivních opatření, která byla přijímána nejen v ČR, byl 

bezprecedentní. Tato opatření výrazně omezila, až zastavila, volný pohyb osob. Tím se přirozeně 

výrazným způsobem determinovalo nové spotřebitelské chování a jeho doprovodné efekty způsobily 

hluboký synchronizovaný propad globální ekonomiky. Na tento propad reagovaly všechny rozvinuté 

země světa výrazným navýšením výdajové stránky svých rozpočtů a akomodováním probíhajícího 

exogenního šoku. Tento jev je zřejmý i při pohledu na vývoj absolutní a relativní výše dluhu v České 

republice, kdy mezi lety 2019–2021 došlo v důsledku této mimořádné situace k nárůstu dluhu o 12 p. b.  

Česká republika je nicméně i na začátku roku 2022 stále jednou z nejméně relativně zadlužených zemí 

EU, přičemž nižší úroveň zadlužení je v zemích jako Estonsko, Bulharsko či Lucembursko. Rozpočtová 

situace zemí EU je oproti období před globální pandemií taktéž výrazně odlišná. Podíl vládního dluhu 

eurozóny na HDP skokově narostl mezi lety 2019–2021 o téměř 15 p. b. Navzdory této dobré pozici 

České republiky v kontextu tzv. starého kontinentu je hrozbou pro dlouhodobou udržitelnost veřejných 

financí tuzemská demografická situace reprezentovaná regresivním typem, průběžně financovaný 

penzijní systém a krátká historie České republiky na globálních finančních trzích. Z těchto premis 

vycházela i nová vláda Petra Fialy, která komunikovala původní návrh státního rozpočtu na rok 2022 

za příliš expanzivní a předložila vlastní návrh. Následující text komparuje tyto dva předložené návrhy 

z pohledu příjmů a výdajů.  
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Komparace příjmů státního rozpočtu na rok 2022 

Jedním z podstatných důsledků rozpočtového provizoria je, že při vytváření nových aproximací příjmů 

a výdajů kabinet Petra Fialy vychází z nové lednové Makroekonomické predikce ČR Ministerstva financí 

a z prognózy vývoje příjmů veřejných institucí. V důsledku nových vstupních dat dochází k úpravě 

a navýšení predikovaných částek. Změna hotovostních příjmů státního rozpočtu a státních fondů byla 

mezi listopadovou a lednovou predikcí MF ČR v celkové výši 63,2 mld. Kč. Současně taktéž dochází 

k nárůstu odhadů příjmů z fondů Evropské unie a finančních mechanismů ve výši 12 mld. Kč, 

a to na celkovou výši 213,4 mld. Kč. K těmto úpravám dochází v důsledku vysoké meziroční průměrné 

spotřebitelské inflace, která je aproximovaná v predikcích MF ČR na rok 2022 na úroveň 8,5 % a tedy 

zvýšená o 2,4 p. b. oproti listopadové predikci. Taktéž dochází v makroekonomické predikci ke zvýšení 

tempa růstu mezd a platů na 5,4 % pro rok 2022 a současně k poklesu predikované míry 

nezaměstnanosti na 2,3 %. (MF ČR, 2021; MF ČR, 2022) 

Dopady nové makroekonomické predikce na daňové příjmy státního rozpočtu byly aproximované 

ve výši 62 mld. Kč, a to v následující struktuře (rozdíl listopadové a lednové predikce): 

• Došlo k navýšení příjmů z pojistného na sociální zabezpečení, a to ve výši 35 mld. Kč,  

• vyšší výběr DPH je predikovaný pro rok 2022 ve výši 18 mld. Kč, 

• na dani z příjmů právnických osob je predikovaný vyšší výběr o 12 mld. Kč, 

• daň z příjmu fyzických osob je navýšena o 6 mld. Kč,  

• ostatní daňové příjmy byly sníženy o 4 mld. Kč, 

• výše ostatních příjmů státního rozpočtu byla snížena o 5 mld. Kč. 

 Výdaje státního rozpočtu na rok 2022 

Na základě nového očekávaného makroekonomického vývoje musel být taktéž upravený výdajový 

rámec státního rozpočtu a státních fondů. Upravený konsolidovaný výdajový rámec státního rozpočtu 

a státních fondů byl ve výši 2055,1 mld. Kč oproti původním 1972,0 mld. Kč. Rozdíl jednotlivých položek 

výdajového rámce na rok 2022 je primárně způsoben změnou odhadu daňových příjmů, příjmů z fondů 

EU a finančních mechanismů a vytvořením rezervy ve výši 0,3 % schváleného výdajového rámce.  

Nový upravený výdajový rámec kabinetu Petra Fialy pro rok 2022 je navýšen v celkové výši 83,1 mld. Kč 

oproti kabinetu Andreje Babiše. Samotná úprava výdajového rámce na rok 2022 byla následující (opět 

rozdíl listopadové a lednové predikce): 

• Změna hotovostních příjmů státního rozpočtu a státních fondů byla navýšena o 63,2 mld. Kč,  

• změna odhadů příjmů z fondů Evropské unie a finančních mechanismů zvyšuje výdajový rámec 

na rok 2022 o 12 mld. Kč, 

• došlo k vytvoření rezervy ve výši 0,3 % výdajového rámce ve výši 5,9 mld. Kč, 

• změna vlivu jednorázových opatření navyšuje výdajový rámec o 1,7 mld. Kč, 

• z titulu aktuální pozice české ekonomiky v cyklu je upravena cyklická složka změny 

hotovostních příjmů státních rozpočtů a státních fondů a v důsledku toho je navýšený výdajový 

rámec o 0,3 mld. Kč. 
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Celkové výdaje předloženého návrhu samotného státního rozpočtu vlády Petra Fialy byly výši 

1893,2 mld. Kč. Původní návrh vlády Andreje Babiše počítal s výdaji ve výši 1927,7 mld. Kč, 

což představuje rozdíl 34,4 mld. Kč mezi jednotlivými návrhy. Rozpočtové kapitoly, u kterých nedošlo 

k žádným změnám, jsou: Kancelář prezidenta republiky, Poslanecká sněmovna Parlamentu, Senát 

Parlamentu, Kancelář veřejného ochránce práv, Ústavní soud, Úřad Národní rozpočtové rady, Nejvyšší 

stavební úřad, Nejvyšší kontrolní úřad a Operace státních finančních aktiv. K nárůstu výdajů došlo 

v kapitolách: Úřad vlády České republiky, Ministerstvo práce a sociálních věcí a u kapitoly Státní dluh. 

V ostatních kapitolách státního rozpočtu došlo k snížení výdajů oproti původnímu návrhu státního 

rozpočtu.  

Přehled vybraných změn výdajů jednotlivých kapitol předložených státních rozpočtů: 

• Ministerstvo obrany (pokles výdajů kapitoly o 5,4 mld. Kč), snížení výdajů spojených 

se zajištěním obrany ČR silami Armády ČR ve výši 5,2 mld. Kč; 

• Ministerstvo financí (pokles výdajů o 1,87 mld. Kč), výdaje na zajištění úkolů finanční správy 

jsou sníženy o 765 milionů Kč, výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu poklesly 

o 373 milionů Kč, výdaje na činnost celní správy byly sníženy o 391 milionů Kč; 

• Ministerstvo práce a sociálních věcí (růst výdajů kapitoly o 17,4 mld. Kč), růst způsobený 

navýšením dávek důchodového pojištění o 20,4 mld. Kč, navýšení dávky státní sociální podpory 

a pěstounské péče o téměř 3 mld. Kč (v důsledku navýšení příspěvku na bydlení), současně 

dochází v kapitole MPSV ke snížení výdajů na podporu v nezaměstnanosti z 10 mld. Kč na 8 mld. 

Kč v důsledku predikovaného poklesu nezaměstnanosti v roce 2022 a ke snížení výdajů 

na aktivní politiku zaměstnanosti z 1,6 mld. Kč na 1,3 mld. Kč; 

• Ministerstvo vnitra (pokles výdajů kapitoly o 3,2 mld. Kč), pokles výdajů Policie ČR o 1,7 mld. 

Kč a současné snížení výdajů Hasičského záchranného sboru ČR o 1 mld. Kč; 

• Ministerstvo průmyslu a obchodu (pokles výdajů kapitoly o 6,5 mld. Kč), snížení výdajů 

na zahlazování následků hornické činnosti, mandatorní výdaje a zajištění dalších potřeb státu 

o 1,4 mld. Kč a současně byla také snížena dotace na obnovitelné zdroje energie z 27 na 19 mld. 

Kč;  

• Ministerstvo dopravy (pokles výdajů kapitoly o 9 mld. Kč), snížení dotace do Státního fondu 

dopravní infrastruktury o 7,5 mld. Kč a současné snížení ostatních výdajů spojených s dopravní 

politikou státu o 1,6 mld. Kč; 

• Ministerstvo zemědělství (pokles výdajů kapitoly o 3,5 mld. Kč), snížení dotace Státnímu 

zemědělskému intervenčnímu fondu o 1,6 mld. Kč, snížení podpory lesního hospodářství 

o 330 mil. Kč a snížení podpory vodního hospodářství o 200 mil. Kč, snížení výdajů na státní 

politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost o 1,3 mld. Kč; 

• Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (pokles výdajů kapitoly o 5,2 mld. Kč), snížení 

výdajů o 1 mld. Kč pro vysoké školy se současným zvýšením výdajů pro výzkum, experimentální 

vývoj a inovace o 350 mil. Kč a snížení výdajů regionálního školství a přímo řízených organizací 

o 4,4 mld. Kč; 

• Ministerstvo kultury (pokles výdajů kapitoly o 921 mil. Kč), snížení výdajů na program péče 

o národní kulturní poklad a dědictví o 400 mil. Kč, snížení výdajů na záchranu a obnovu 
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kulturních památek o 169 mil. Kč a snížení podpory profesionálních divadel a stálých 

profesionálních symfonických a pěveckých sborů o 100 mil. Kč; 

• Ministerstvo zdravotnictví (pokles výdajů kapitoly o 5,8 mld. Kč), snížení výdajů na lůžkovou 

péči o 772 mil. Kč a současně snížení výdajů o 4,5 mld. Kč ve výdajích na očkovací látky 

pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování podle § 49 zákona č. 158/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a výdaje na zabezpečení Pandemického plánu; 

• Ministerstvo spravedlnosti (pokles výdajů kapitoly o 1,8 mld. Kč), snížení výdajů na justiční část 

o 1,2 mld. Kč a snížení výdajů na vězeňskou část o 551 mil. Kč; 

• Národní sportovní agentura (pokles výdajů kapitoly o 1,3 mld. Kč), snížení dotací v oblasti 

rozvoje a podpory sportu o 1,1 mld. Kč, snížení dotace na sportovní reprezentaci o 76 mil. Kč, 

snížení podpory významných sportovních akcí o 101 mil. Kč; 

• Státní dluh (růst výdajů kapitoly o 5 mld. Kč), predikovaný růst výdajů na obsluhu státního dluhu 

o 5 mld. Kč; 

• Všeobecná pokladní správa (rozdíl výdajů kapitoly 8,2 mld. Kč), nárůst vládní rozpočtové 

rezervy o 2,9 mld. Kč, nárůst odvodů do rozpočtu Evropské unie o 2 mld. Kč a pokles transferů 

veřejným rozpočtům ústřední úrovně o 14,1 mld. Kč (platby za státní pojištěnce).  

Následující graf znázorňuje procentuální změnu rozdílu výdajů původního a nového návrhu státního 

rozpočtu ve vztahu k původním celkovým rozpočtovým výdajům dané kapitoly. K největším 

procentuálním změnám došlo v kapitole Český telekomunikační úřad (pokles o 67,61 % 

oproti původnímu předkládanému návrhu), následuje kapitola Ministerstva zdravotnictví (s poklesem 

výdajů o 24,40 %) a Národní sportovní agentura (s poklesem výdajů o 22,27 %). 

Graf 2: Procentuální změna rozdílu výdajů vybraných kapitol návrhů státního rozpočtu 

 

Zdroj: vlastní výpočty dle VeKLEP, 2021; VeKLEP, 2022. 
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Závěr 

Udržitelnost veřejných financí má být pro tvůrce hospodářské politiky jedním ze zásadních politických 

cílů. Tempo zadlužování v období pandemie, které bylo možné sledovat v České republice, 

ale i v ostatních vyspělých ekonomikách, může být považováno za znepokojující. A je zřejmé, 

že toto tempo musí být vráceno do původních před pandemických intervalů, a to v rozumném časovém 

horizontu. Proto se z ekonomického pohledu snahy o fiskální konsolidaci mohou jevit rozumné. Návrh 

státního rozpočtu se schodkem 280 mld. Kč z pohledu kterékoliv ekonomické teorie není možné 

považovat za rozpočet protiinflační. Až budoucnost odpoví na dnešní základní národohospodářskou 

otázku zda snížení výdajů o 34,4 mld. Kč vyrovná důsledky čtvrtročního rozpočtového provizoria.   
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MARTIN ZEMAN 

Analytik 

Martin Zeman vystudoval Národohospodářskou fakultu 

a Fakultu podnikohospodářskou na Vysoké škole ekonomické 

v Praze. V této době obhajuje svou disertační práci 

na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze. Odborně 

se zabývá hospodářskou politikou, fiskální politikou 

a veřejnými financemi. Je autorem několika odborných článků, 

vystupuje na mezinárodních konferencích a publikuje 

komentáře v médiích. Několik let působil jako poradce 

ministryně a také v dalších institucích zabývajících se 

veřejnými financemi. 

INSTITUT PRO POLITIKU A SPOLEČNOST 

Posláním Institutu je zkvalitňování českého politického 

a veřejného prostředí prostřednictvím profesionální 

a otevřené diskuse a vytvoření živé platformy, 

která pojmenovává zásadní problémy, vypracovává jejich 

analýzy a nabízí recepty pro jejich řešení formou spolupráce 

expertů a politiků, mezinárodních konferencí, seminářů, 

veřejných diskuzí, politických a společenských analýz 

dostupných celé české společnosti. Jsme přesvědčeni, 

že otevřená odborná diskuse a poznání podstaty a příčin 

jednotlivých problémů jsou nutným předpokladem jakéhokoli 

úspěšného řešení problémů současné společnosti. 


